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Vattenskador 
Eftersom föreningen haft en hel del vattenskador så har vi tagit fram en enkel checklista (se baksida) 
som kan vara bra att titta lite i. Med ganska enkla medel kan man kontroller hur det ser ut i sin 
lägenhet när det gäller vatten, både det som kommer i kranen med även i radiatorerna (element). 
Upptäcker man något som ser konstigt ut, ev. ett läckage så kan man vidta åtgärder i ett tidigare 
skede så att det inte utvecklas till en mer allvarlig vattenskada, som då kan bli kostsam både för den 
boende och för föreningen 
 
Tillträde till lägenhet 
Det är mycket viktig att MH-Drift får tillträde till alla lägenheter när det behövs, det gäller inte minst vid 
vattenskador, då det ibland är både bråttom och viktig att lokalisera läckaget och få stopp på det 
Det gäller även andra hantverkare som av olika anledning måste komma åt lägenheten 
Om inte tillträde ges, så kommer föreningen att vidta kraftfulla åtgärder 
 
Grönområde 
Föreningen har förhandlat om avtalet med Green Landscaping vilket betyder att dom  
fortsättningsvis kommer ha hand om och sköta våra grönområden 
 
Hissar 
HSAB har under vecka 9 genomfört det årliga säkerhetsbesiktning av våra 20 hissar 
Besiktning gick mycket bra, endast en anmärkning som var av enkel karaktär 
Anmärkningen åtgärdades samma vecka, så nu är allt ok med hissarna 
 
AC eller alternativ lösning 
När det gäller AC-gruppen som hade som uppgift att hitta någon lösning när det gäller sommarvärmen 
som gör att det blir väldigt varmt i en del lägenheter  
Dom har även titta på en alternativlösning på detta 
Och det är en form av solfilm som sätts på glasrutorna som ska vara väldigt effektiv 
Vi får se vad AC-gruppen kommer fram till, och vilken lösning som blir den bästa 
 

Trapphusrenovering 

Renovering av våra trapphus och entréer är påbörjad, arbetet är beräknad att påbörjas under 

sommaren/hösten 2021 

En referensgrupp kommer bildas för att ta in medlemmars åsikter. Vi har fått ca 10-12 personer som 

anmält sitt intresse om att vara med i gruppen, jättekul att det var så många som är intresserade 

Mer information om detta kommer lite senare 

 

Årsstämma / Motioner 

Årsstämma är den 22:e april kl. 18.30 och den kommer inte vara i Tallbacka skolans aula 

Det kommer bli en digital lösning på detta, mer information kommer i kallelsen till årsstämman 

Motioner var det inte många av, det var faktiskt inte någon alls! 
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